УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1. Доставките се извършват чрез :




Куриер;
Специализиран транспорт до посочен адрес на клиент;
Специализиран транспорт до офис на БАКБ АД;

Доставките се извършват както следва:
а) При поръчка на стойност до 3 000 лв. (с включен ДДС, без стойността на доставката) доставката на изделието/ята се извършва чрез куриер на посочения от Клиента адрес
за доставка на територията на Република България;
б) при поръчка на стойност от 3 000.01 до 10 000 лв. (с включен ДДС, без стойността на
доставката)- доставката се осъществява задължително чрез инкасо на посочения от
Клиента адрес за доставка на територията на Република България.
в) За поръчка на стойност над 10 000.01 лв. (с включен ДДС, без стойността на
оставката) - доставката се осъществява с инкасо само в офис на Банката.
2. Стойност на доставката
Доставките се извършват чрез куриерска фирма/фирма за инкасо. Доставката е за
сметка на Клиента и не е включена в цената на Изделието/ята.
 Доставка с куриер – 5 лв.
 Специализиран транспорт до посочен адрес на клиент – 30 лв. на територията на
град София; 42 лв. на територията на страната.
 Специализиран транспорт до офис на БАКБ АД – 42 лв. на територията на
страната.
3. Срок на доставка
Срокът на доставка е съобразно графика на доставчика, но не по-късно от 3 работни
дни от датата на постъпване на поръчката при плащане чрез наложен платеж, след
проверка за постъпили средства при плащане на виртуален ПОС и от датата на
постъпване на средствата при плащане по банков път.
Обработените поръчки се изпълняват от куриерска фирма обичайно в рамките на три
работни дни от обработката, освен ако в зависимост от населеното място и
натовареността
не
е
необходим
допълнителен срок от още един ден.
4. Опаковка.
Заявеното за покупка Изделие се доставя в подходяща съобразно вида му опаковка на
посочения от Клиента адрес за доставка на територията на Република България. Всички
Изделия се придружават от сертификат, удостоверяващ наименованието на продукта и
техническите му характеристики.

5. Ненавременно изпълнена доставка
а) Банката не носи отговорност при ненавременно изпълнена доставка, като
потребителят си запазва правото да се откаже от поръчката.
б) В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него
адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на Изделията в този срок,
Банката се освобождава от задължението да осигури доставянето на закупените
Изделия. В този случай разходите за застраховка и доставка остават за сметка на
Клиента, а сумата на продажната цена на Изделията се възстановява по платежната
карта/по банковата сметка на Клиента, от която е извършено плащането.
6. Предаване на пратка
При доставка на Изделието/ята, лицето – представител на куриерската фирма/фирмата
за инкасо има право да поиска от получателя да удостовери самоличността си чрез
представяне на документ за самоличност. При невъзможност да бъде удостоверена
самоличността, куриерът има право да откаже предаването на Изделието/ята.

